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N(. இட2ைத2 ேத= ̂ �?கC எ6பவWைறH
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எ:ைமயாக( ைகயாள( ]Iய வசF, .ைற@த 
க<டண9, அFக ேத(கக2FWகான இட9
ஆ^யைவ பா3காHPைன( கா<I\9 *6
Qைல தர ேவ Iய LஷயJக ளாக இe(.9.
இeHPT9, (ள�< $ேடாேர� எ6_
வeைகkX, ந9 ைபXகC �e(கHப<= ேத(
கHப=வ39, இட2F6 அள�ேம *(^ய
மான அ9சJகளாக( கe தHப=^6றன. இ@த
வைகkX, தQHப<ட நப? பய6பா<IW.9, 
வ?2தக Y_வனH பய6பா<IW.மான (ள�<
$ேடாேர� ./23 இJ. பா?(கலா9.
தWேபா3 நம(.( ^ைட(.9 ஐ@3 (ள�< 

பாரM N(. இட2ைத2 ேத=^�?கC எ6பவWைறH

2015 ~ எ"த $ள&' ச)*+ ,ற"த/?
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$ேடாேர� வசFகைள இJ. ஒHP<=(
காணலா9.

#ரா1 பாJ", ஒ. #ைரO மQRS TUH #ைரO

அFக வசFகைள( ெகா டைவயாக
இ@த b6_9 இயJ.^6றன. தQHப<ட
�க?ேவா? மW_9 வ?2தக Y_ வனJகC எF?
பா?(.9 �?�கைள அ:(^6றன. வசFகைள
அ:Hப3ட6, க<டண L^தJகN9 பயனா
ள?கC எ:தாக2 ேத?@ெத=(.9 வைகkX
உCளன. பா3காHE வைகkX, இ@த b6_9 
ஒe .ைறைய( ெகா =Cளன. ைபXகைள
இைணய2FW.( ெகா = ெசXைகkX,
இJ. அவWைறH பா3காHபாகZ �e(.வ3
இXைல. ஆனாX, ேத(^ ைவ(கHப=9 இட2-
FW.Z ெச6ற�ட6, �e(கHப<ேட பா3 காH
பாக ைவ(கHப=^6றன. இ@த பா3காHE
த6ைம, தQHப<ட �க?ேவா? மW_9 Kல
Y_வனJகN(. ெபiய இழHPைன2 தரH
ேபாவFXைல.ஒeKலY_வனJகCைகயாN9
ைபXக:6 த6ைமையH ெபா_23, வI வ
ைம(கHப=9 அைமHPைனH ெபா_23,
ெதாட(க2Fேலேய அைவ �e(கHப=வ3
ேதைவHபடலா9. எனேவ, அ2தைகய Y_
வனJகC, இ@த ேசைவையH ெபறாமX
ேபாகலா9.

#ரா1 பாJ"
மWற $ேடாேர� வசFகைள( கா<

I\9, <ராH பா($ பலவைக சாதனJக-
N(. சHேபா?< ெசdF=^ற3. lன($,
L ேடா$ ேபா6, Pளா( ெபi ேபா6ற
வW/X உeவா(கHப=9 ைபXகைளU9 இFX
ேத(^ ைவ(கலா9. ஆனாX, இ3 அ:(.9 
இட9 fக�9 க�ச2தனமாக, 2 �.P. அளேவ
உCள3. oJகC *ய6றாX, ]=தX இட9
இலவசமாகH ெபறலா9. உJகC ந ப?க
N(., oJகC <ராH பா($ பi@ 3ைர2தாX,
அதWேகWறபI, ேத(.9 இட9 அFகi(.9.
ேம\9 உJகC ெமாைபX ேபாQX, தானாக
ேகமரா அHேலா< வசFைய ெச< ெசdதா\9,
<ராH பா(ைஸ உJகC சbக தளH ப(கJ

க:X ெதாட?E ப=2Fனா\9, <ராH பா($
]=தX இட2Fைன வழJ.^ற3.

<ராH பா($ Hேரா (Dropbox Pro) எ6_ ஒe
வசF, மாத@ேதா_9 9.99 டால? ெச\2FனாX
^ைட(^ற3. அXல3 ஆ =(. 99 டால?
ெச\2F ]=தX இட9 ெபறலா9. ஒe ெடரா
ைப< இட9 தரHப=^ற3. வ?2தக Y_வனJ
கN(., ஒ6_(. ஆ =(. 150 டால? க<
டண2FX ஒe
ெடரா ைப< 
இட9 தரHப
=^ற3.

ஒ. #ைரO

ை ம (
ேராசாH< Y_
வ ன 2 F6
ஒ6 <ைர� 
( ள � <
ேசைவ, இல
வசமாக 15 �.P. இட9 ஒeவe(. தe^ற3.
மWறவ?கN(. இதைனH பi@3ைர ெசdவத6 
bல9, ேம\9 5 �.P. இட9 ெபறலா9.
oJகC Office 365 பய னாளராக இe@தாX, 1
ெடரா ைப< இட9 இலவசமாக( ^ைட(.9.
இFX ேத(கHப=9 ைபXகைள, மWறவ?க
Nட6 ப^?@3 ெகாCைகkX, பா?(க ம<=9,
அXல3 எI< ெசdவ தW.9 என பல Yப@த
ைனகNட6 ப^?@3 ெகாCளலா9. இ@த வச
FகC <ராH பா($ Hேரா க<டண9 ெச\2F 
வாJ^னாX ம< =ேம ^ைட(^ற3. ஆனாX,
ஒ6 <ைரLX இ3 இலவச9. ]=தலாக, 100
�.P. 200 �.P. மW_9 ஒe ெடரா ைப<
இட9 ேவ =9 எ6றாX, மாத@ே தா_9 
*ைறேய 1.99 டால?, 2.99 டால? மW_9 6.99 
டால? ெச\2FH ெபறலா9. ஆனாX, ைம(-
ேராசாH<ஒe Yப@தைன LF( ̂ ற3.அத6பா?
ைவkX சi யWற ேகாH Eகைள அr23L=9
உiைமைய ைம(ேராசாH< ெகா =Cள3.

TUH #ைரO

� ெமkX, ].C அH:ேகஷ6$, ].C
ேபா<ேடா$ என2 த6 அைன23 ேசைவக
N(காக என 15 �.P. இல வச இட2Fைன 
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].C <ைர� அ:(^ற3. உJக:ட9 ஏWக
னேவ ].C அ(க� < ஒ6_ இe@தாX,
உJகN(. ].C <ைர� வசF உCள3; 
அதைன oJகC அTபL23( ெகா =C
�?கC எ6_ ெபாeC. இJ. ேத(கHப=9
ைபXகைள மWறவ?கNட6 ப^?@3 ெகாC
ைகkX, அதWகான Yப@தைனகைள எ@த Lத(
க<டண*9 ெச\2தாமX அைம(க 
].C <ைர� உத�^ற3. ஆனாX,
<ராH பா($ 256 P< எ6^
iHஷ6 வசF தeைகkX,
இ3 128 P< எ6^iHஷ6
வசF ம<=ேம தe^ற3.

"ைபடK ஓJ மQRS
#ெரேசாW#

(SpiderOak and Tresorit)

இ@த இர =
(ள�< ேசைவ வச
FகN9, நா9 எ6ன
வைகயான ைபXகைள2 ேத(
.^ேறா9 எ6_ க = ெகாCவேத இXைல.
ஏென6றாX, ந9 க9H c<டைர L<=
ைபXகC ெசX\9ேபாேத, அ3 �e(கHப<-
=L=^ற3. இைவ இர =9, ைபX ப^?தX
மW_9 பா3காHE ./2த வசFகைள ெவ�
ேவ_ வைகக:X அ:(^6றன.

"ைபடK ஓJ

oJகC ேத(.9 ைபXகைளH ப^?@3
ெகாCைகkX, $ைபட? ஓ(, இ@த ைபXகைள
உeவா(^ய உJகN(.9, யாe(ெகXலா9
ப^?@3 ெகாCள அTமF அ:(^�?கேளா
அவ?கN(.9, ஒe “தQ அைற” தe^ற3.
இ@த “அைற” பா$ேவ?IனாX, பா3கா(கH
ப=^ற3. இதைன இைணயதள lJ(, ைபX
lJ( அXல3 f6 அ�சX அைழHE bல மாக
ம<=ேம அ�க *IU9. இJ. ^ைட(.9
Hive எ6T9 வசF bல9 உJகC சாதனJகC
அைன2F\9 உCள ைபXகைள ஒeJ^
ைண(க *IU9. ஆனாX, அதW. உJகC சாத-
ன2Fle@3 ைபXகைள oJகC இv23 வ@3
இ@த HiveX அைம(க ேவ =9.

இ3 இலவசமாக 2 �.P. இட9 அ:(^ற3.
க<டண9 ெச\2F 30 �.P. ஒe ெடரா பI, 
5 ெடரா ைப< இட2FைனH ெபறலா9. இதW
கான க<டண9 *ைறேய, மாத9 ஒ6_(.
டால? 7, 12 மW_9 25 ஆ.9.

#ெரேசாW#

இ@த (ள�< ேசைவ, .v(கைள அதா
வ3 tresor கைள அைம(க அTமF(^ற3.
இ@த .v(கN(., oJகC உJகC ந ப?
கைள அைழ(கலா9. உJகC ந ப?கNட6

இ@த .vLX ைபXகைள2 ேத(^H ப^?@3
ெகாCளலா9. ஒ�ெவாe .v உ_HPன
e(.9, .vLைன அ�க அTமF தQ2த
Qேய தரHப =^ற3. த6 ேத(.9 இட2Fைன,
அTமFk6/ உைட(.9 ேஹ(க?கN(.,
50 ஆkர9 டால? அ:Hப தாக, இ@Y_வன9
சவாX அ/(ைக ஒ6ைற ெவ: k<=Cள3.

இ3வைர எ@த ேஹ(கe9 இ@த *யW
KkX ெவW/ ெபற LXைல.

மாத@ேதா_9 12.5 டால?
ெச\2FனாX, �e(கHப<ட

இடமாக 100 �.P.
^ைட(^ற3. வ?2தக
Y _ வ ன J க N ( . (
]=தX பா3காH
Eட6, ]=தX வசFக

Nட6, அFக( க<
டண2FX இட9
அ:(^ற3.
இ@த ஆ IX, 

இ3வைர நா9 அ/@த
வைரkX ^ைட(^6ற (ள�< $ேடாேர�
வசFகC ேமேல தரHப<=Cளன. oJகC எF?-
பா?(.9 வசF, உJகC ப<ெஜ< மW_9 பா3
காHP6 அIHப ைடkX, oJகC ஒ6ைற2
ேத?@ெத=(கலா9.

Taskbar: (டா&H பாA) !"ேடா& இயHக<Y9
மா�+டA Yைரg9 �ழாக இய-N2 ]T க+ட2.
இY9 &டாA+ ெம�, !ைர வாக அ( Bேகஷ5
6ேராEரா2கைள இயHக ஐகா5கT அட-Eய
ெதாN(6, இய-EH ெகா" ,OHN2 அ(B
ேகஷ5 6ேரா Eரா2கB5 ைப9கUHகான
க+ட-கT மZX2 க,கார2, o5ன�g9 
இய-EH ெகா",OHN2 6ேராEரா2கB5
ஐகா5கT ஆEயைவ இOHN2. இவZைற<
ேதைவ(பM2ேபாI EBH ெசxI ெபறலா2. 

ெரச^_ச.: (Resolution) மா�+டA Yைர 
அ9லI அc/9 பட2 ஒ5k9 எ_த அள!ZN
�ெடx9& உTளன எ5பைதH NkHக இ_த 
அளw அலN ெசா9ைல( பய5ப M<IEேறா2.
ஒO மா�+ட^9 இI அத5 oHெஸ9கைளH 
NkHEறI. எM<IH கா+டாக 17 அ-Nல
மா�+ட^9 இI 1024 x 768 oHெஸ9 ஆக
இOHN2. அc�( ப,வ2 மZX2 &ேகன^9
ெரச9?ச5 எ5பI ஒO சIர அ- Nல<Y9
எ<தைன 6TBகB9 (Dots per Inch DPI)
�ெடx9& தர(ப+MTளI எ5பைத இI NkH-
EறI. அ9லI ஒO சIர அ-Nல இட<Y9 எ<
தைன IB இ-H அ9லI ேடானA ெதBHக(-
பMEறI எ5பைதm2 ெரச9?ச5 எ5பத5
lல2 ெசா9ல(பMEறI.

“ெத^"/ ெகாT_[கT”
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டா"ெம&'()
அைம,-ைன அ/01 ெகா3ள

ேவ?< Eேரா^ராfX, நா9 அைம(.9 டா.
ெம <கC ./2த அைன23 EC:

LபரJகைள நம(. எ=23Z ெசாXல

�X ஒ6_ உCள3. டா.ெம < ஒ6/X,
எ2தைன ப(கJகC, ெசாWகC, எv23கC 
ெசாWகC, ப2FகC உCளன எ6_ அ@த
�X ப<Iயைல நம(.2 தe^ற3. இ@த
டா.ெம < EC: LபரJகC எHபI கா<
டHப=^6றன எ6_ பா?(கலா9.

*தlX, ச9ப@தHப<ட  டா.ெம <
Iைன2 Fற(க�9. P6ன? “Review” ேடHPX
^:( ெசdFட�9. இFX உCள “Proofing”
PiLX, “Word Count” எ6பFX ^:( ெசd
Fட�9. இHேபா3 “Word Count” பா($
கா<டHப=9. இFX ப(கJகC, ெசாWகC,
$ேப$ இXலாமX பய6ப=2தHப<ட
எv23கC, $ேப$ உட6 பய6ப =2தH
ப<ட எv23கC, பாரா(கC மW_9 வiகC
ஆ^யைவ எ2தைன எ6_ ப<IயX ேபா<=(
கா<டHப=9.

டா.ெம <I6 ப(கJகC மW_9
ெசாWகC ./2த தகவXகைள ேவ?< L 
ேடாL6 �ழாக உCள $ேட<ட$ பாi\9 

காணலா9. இதW., உJகC டா.ெம <
“Print Layout” அXல3 “Draft” LcLX இe(க
ேவ =9. Lc ேடH பய6ப =2F இதைனH
ெபறலா9. ெபWற P6ன?, டா$( பாiX ைர<
^:( ெசdதாX, ேம\9 எ6ன தகவXகைள
$ேட<ட$ பாiX கா<=9பI அைம(கலா9 
எ6ப3 ெதiயவe9.

எ&க6ட) ப'(ய9 அைம:க
நா9 டா.ெம <கைள ேவ?< Eேரா^

ராfX அைம(.9 ேபா3, எ கNட6
]Iய ப< IயX வiைசகைள உe வா(.
^ேறா9. எ=23( கா<டாக, க< =ைர ஒ6ைற 
அைம(ைகkX, ஒ�ெவாe EFய தகவ\9 ஓ? 
எ �ட6 அைம( ̂ ேறா9. ேவ?< Eேரா ̂
ராfX, இ@த ெசயXபா= fக எ: தாக ேமW
ெகாCN9 வைகkX வசF தரHப<=Cள3.
எ கNட6 ப< IயX வiைச அைம(க( �ேழ 
./23CளபI ெசயXபட�9.
1. உJகNைடய ப<Iயைல ைடH ெசdF

ட�9. ஒ�ெவாe தகவX அைமHP6 *I
L\9 எ6ட? அv2த�9. ஒe ./H P<ட
தகவX, ஒe வi(.9 ேமலாக இe@தாX,
ஒ�ெவாe வi *IL\9, எ6ட? அv2த
ேவ டா9. அFX உCள ெட($< தானாக 
மட(கHப<= அ=2த வi(. வeமா_
அைம(க�9.

2. இQ, அைன23 ./H EகC அXல3 தகவX
கைள2 ேத?@ெத=(க�9.

3. iHபQX, ேஹா9 ேடHPைன2 ேத?@ெத

=(க�9.
4. பாரா^ராH .�HPX, numbered list எ6ற

�lX ^:( ெசd Fட�9.
5. இQ தானாக, எ கNட6 ]Iய ப< Iய

லாக, உJகC தகவXகC அைம(கHப< I
eHபதைனH பா?(கலா9.
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ேப<' ஆ,ஷ) ?:க
எ(ெஸX Eேரா ̂  ராfX தரHப=9 ஒe �X, 

Kல e(. எiZசைல2 தe9 வைகkX 
ெசயXப = வ தாகH பல? ]/ UCளன?. இதைன 
Y_2த2 ெதi யாமX, எiZச \ட6 ெபா_23( 
ெகாCே வாe9 உ =. அ3 எ6ன எ6_ இJ. 
பா?(கலா9.

அ@த �\(.H ெபய? Paste Options. நா9 ஏதா-
வ3 ஒe தக வைல, ஒ?( �< =ட6 ஒ< = ைகkX, 
ஒ<டHப<ட அ@த தக வ \(. அeேக எ(ெஸX, 

fத(.9 ப<ட6 
ஒ6ைற வல3 
ப(க9 கா< = ̂ -
ற3. 

இ3 �X 
பாiX உCள 
Paste tool ேபால( 
கா<K அ:( ̂ -
ற3. K6ன ^:H 
ேபா?IX, ஒe 
K/ய ேபHப-
eட6 இ@த �X 
கா<K தe9. இ3 

தா6 Paste Options ப<ட6. ந9 * ைடய ம�$ 
பாd <டைர இத6 �3 �ழW /னாX, அJ. 
�y Li ெமT ஒ6_ ^ைட(.9. இFX ^:( 
ெசdதாX, உடேன, oJகC ஒ< Iய தக வைல 
எ6ன ெவXலா9 ெசd F டலா9 எ6_ Kல ஆH-
ஷ6கC தரHப=9. இFX ஒ6ைற2 ேத?@ெத-
=2தாX, அFX ./H P< =Cள பI, ஒ<டH-
ப<ட தகவX மாWறHப=9. 

இ@த ப<ட6 உJக:6 கவ ன2ைத2 FeH-
E வ தாக உண?@தாX, இதைன2 ேதா6றா த பI 
ெசd 3 L டலா9. அதW., �ேழ தரHப< =Cள 
ெசயXபா = கைள  ேமWெ காCள�9.
1. Excel Options டயலா( பா(ைஸ2 Fற(க�9. 

எ(ெஸX 2007 oJகC பய6ப =2 FனாX, 
ஆ�$ ப<ட6 அv2F, ^ைட(.9 Pi �-
க:X Excel Options எ6ப தைன2 ேத?@ெத-
=(க�9. oJகC எ(ெஸX 2010 பய6ப =2-
3 ப வ ராக இe@தாX, iHபQX File ேடH 
அv2F, P6ன? Options எ6பFX ^:( 
ெசd F ட�9.

2. இ@த டயலா( பா( X இட 3 Eற9 உCள 

Advanced எ6பFX ^:( ெசd F ட�9.
3. இQ, Cut, Copy, and Paste எ6ற PiLX, 

Show Paste Options Buttons எ6பத6 அeேக 
உCள ெச( பா( X உCள I( அைட யா ள2-
Fைன o( ̂  L ட�9.

4. அ=23 ஓேக ^:( ெசd3 ெவ: ேய ற�9.

எ:ெஸ9 <"ேராBC
எ(ெஸX ஒ?( E( ஒ6/X Yைறய ெசX-

க:X தக வXகைள அைம2 F e( ̂  �?கC.  
அவWைற ஆd� ெசdைகkX $.ேராX 
ெசd3 �ழாக ஒe ெசXlX இe( ̂  �?கC. Fm-
ெரன ஆேரா � ஒ6ைற அv2 3 ̂  �?கC. எ6ன 
நட( ̂  ற3? � =9 oJகC எ@த ெசXlX  
உJகC க?சைர Y_2 F k e@ �?கேளா அ@த 
ெசX \(. இv23Z ெசXலHப = ̂  �?கC.  
உJக N(. LயHE! எ6ன நட( ̂  ற3 இJ.?  
ஏற2தாழ 100 வi ைசகC தா I நா6 இe@-
ேதேன? எHபI பைழய இட2 FW. வ@ேத6 
எ6_ தாேன Lய( ̂  �?கC. Eேரா ̂ ரா9 ஏ6 
இHபI தவ _ த லாகZ ெசயXப = ̂  ற3? அ3தா6 
இXைல. oJகC $.ேராX பாைரH பய
 ப =2F அXல3 ம� 6 $.ேராைலH பய6-
ப =2F �ழாக அXல3 ேமலாகZ ெசXைகkX 
FைரkX காணHப=9 கா<K தா6 மா_ ̂  ற3.  
EFய ெசXக N(. oJகC ெசXல LXைல. 
எனேவ oJகC ஆேரா �ைய அv2 F ய �ட6 
அ3 oJகC இe@த ெசX \(. ஒe 
ெசX ேமலா கேவா அXல3 �ழா கேவா ெசX-
^ ற3.  எனேவ தா6 oJகC $.ேராX 
ெசd3 ெச6ற இட2 F l e@3 உட ன I யாக( 
க?ச? இe@த ெசX \(. அeேக oJகC 
அைழ23Z ெசXலHப = ̂  �?கC.  $.ேராX 
ெசd3 அைட@த இட2 FW. உJகC க?ச? 
இe(க ேவ =9 எ6றாX ம�ஸாX 
அதைன ெசல(< ெசd Fட ேவ =9. 
இ�வா_ $.ேராX ெசd3 �W/ வe வ39 
நXல 3தா6. ஒe ெசXlX தகவX இ=-
ைகkX மWற ெசXக:X எ6ன உCள3 எ6_ 
பா?(க Le9 PனாX எ6ட? ெசd3 ெச6றாX 
எJ. oJகC பz யாW/( ெகா  I e@ �?கC 
எ6ப3 மற@ 3 L=9 அXலவா? எனேவ 
$.ேராX ெசd3 �ழ6_ ெச6_ P6 � =9 
ெசயXப=9 ெசX \(ேக வர லாேம.

எ$ெஸI
FO+...
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1. Nwேடா" 1 --~ 1985, நவ9ப? 20. 
இ6ட?ேப$ ேமேனஜ? என *தlX, 
1983ேலேய PXேக<$ அ/ * கHப =2-
Fய இ@த K$ட9, 1985X பய6பா< IW. 
L ேடா$ எ6ற ெபயiX அ/ * க மா ன3. 
அHே பா ைதய இத6 Lைல 99 டால?.

2. Nwேடா" 2  — Iச9ப? 9, 1987. இ@த 
K$ட2FX தா6 *த6 *த லாக க <ேராX 
ேபனX அ/ * க மா ன3. ஹா?< I$( இX-
லாத க9H c<ட i\9, இர = PளாHP 
<ைர�கC வr யாக இ3 இயJ ̂  ய3. 

3. Nwேடா" 3  — ேம 22, 1990. பய னா-
ள?க:6 ேதைவ க N(ேகWப இ6ட?ேப$ 
அைம(கHபட ேவ =9 எ6ற அIH-
ப ைடkX இ@த K$ட9 உe வா ன3. 
க <ேராX ேபனX ேம9ப =2தHப<=, 
*தX *த லாக சாlெட? ேக9 K$ட2-
3ட6 வழJகHப<ட3.

4. Nwேடா" எ..{. 3.1  — ஜூைல 27,1993. 
இத T ைடய ./ ¥ =கC அைமHE இ6_9 
ஆ H ப  ே ர < I J 
K$ட9 வI வ-
ைமHPX இட9 
ெபW_ வe ̂ 6றன 
எ6ப3 ./H P ட2த(-
க3. ஐ.P.எ9. Y_ வ-
ன2 3ட6 ெகா  I-
e@த ஒHப@த2 Fைன 
*/23( ெகா ட 
P6ன?, ைம(-
ேராசாH< உe வா( ̂ ய 
ஆHப ேர<IJ K$ட9 இ3.

5. Nwேடா" 95  — ஆக$< 24, 1995. 
�க?ே வாைர மனFX 
ைவ23, எ: ைம-
யான ஆHப ேர<IJ 
K$ட மாக இ3 வI-
வ  ை ம ( க H ப < = 
வ ழ J க H ப < ட 3 . 
$டா?< ப<ட6 
ெகா ட *தX 
ஓ.எ$. இ3தா6. 
இதWகா கேவ Start Me Up – எ6ற பாடX 
வழJகHப<ட3. டா$( பா?, K$ட9 <ேர, 
ேநா< I P ேகஷ6 ஏiயா, L ேடா ேம(-
Kைம$ / fQைம$ ஆ^ய வச FகC இ@த 
K$ட2FX *தX *த லாக2 தரHப<டன.

6. Nwேடா" எ..{. 4  — ஆக$< 24, 
1996. ஒ?( $ேடஷ6 மW_9 ச?வ?க:X 
இயJ.9 K$ட மாக இ3 ^ைட2த3. 

7. Nwேடா" 98 — ஜூ6 25, 1998.  
L ேடா$ 95 K$ட2ைத( கா< I\9, 
�க?ே வா e(கான ேம9ப =2தHப<ட வச-
F கைள( ெகா ட K$ட மாக இ3 வI-
வ ைம(கHப<= ^ைட2த3. L ேடா$ 
95 உட6 ^ைட2த U.எ$.P. சHேபா?<, 
இFX KறHபாக ேம9-
ப =2தHப<= தரHப<-
ட3. $ேகன?, ம�$, 
� ேபா?< மW_9 ஜாd 
$I( ஆ^ ய வWைற 
U.எ$.P. ேபா?< 
bல9 பய6ப =2த 
*I@த3. ஆனாX, 

UVேடா+ ஓ.எ+. வள)"த வர லா:
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ேமாட9 சாதன இய(க9 தரHப ட LXைல.

8. Nwேடா" 2000 2ர ப ஷன^ — PHர வi 
17, 2000. L ேடா$ எ6.I. 4 மW_9 
L ேடா$ 98 ஆ^ ய வW/6 இட2FX 
இ3 அ/ * கHப =2தHப<ட3. 

9. Nwேடா" � — ெசHட9ப? 14, 2000.  
fக ேமாச மான L ேடா$ இய(க9 என 
அைன வ ரா\9 கe தHப<ட ஆHப ேர<IJ 
K$ட9.

10.Nwேடா" எJ"� — அ(ே டாப? 25, 2001. 
ைம(ே ராசாH< ெவ: k<ட L ேடா$ 
இய(க *ைற ைம க:X, fக�9 KறH-
ப ா  ன  த ா  க � 9 , 
பய6ப =2த எ:-
தா ன தா க�9 கe-
தHப<=, இ_ F-
வைர அF க மான 
ம(களாX Pi ய2-
3ட6 பய6ப =2-
தHப<ட ஓ.எ$. 
இ3 வா.9. இ6T9 பல? இதைனH பய6-
ப =2F வe ̂ 6றன?. ஏHரX 8, 2014 வைர, 
இதWகான ேம9பா<= ைபXகைள ைம(-
ேராசாH< த@3 வ@த3. 

11.Nwேடா" சKவK 2003 — ஏHரX 24, 2003. 
L ேடா$ எ($ Pk6 ச?வ? பFHE இய(-
க மாக இ3 வI வ ைம(கHப<= தரHப<ட3.

12.Nwேடா" N"டா — 
ஜன வi 30, 2007. ஏW-
க னேவ தரHப<ட பல 
வச FகC இFX ேம9ப-
=2தHப<டா\9, �க?-
ேவா?க:6 ஆத ரைவH 
ெபற2 தவ /ய ஓ.எ$. 
இ3 வா.9.

13.Nwேடா" சKவK 2008 — PHர வi 27, 
2008. ச?வ?க N(கான ஆHப ேர<IJ K$-
ட2FX இதW. தQ இட9 ^ைட2த3. பல 
வச FகC இFX ேம9ப =2தHப<=2 தரH-
ப<டன.

14.Nwேடா" 7 — அ(ே டாப? 22, 2009. 
L  ே ட ா $ 
எ($P மW_9 
L$டா பய6-
ப =2F வ@த வ?-
க N(., இ@த 
K$ட9 எF?-
பா?2த பல வச-
F கைள2 த@த3. 
L ேடா$ ஆHப ேர<IJ K$ட2F6 
அைன23 வச F கN9 ேம9ப =2தHப<= 
^ைட2தன.

15.Nwேடா" சKவK 2012 — ெசHட9ப? 4, 
2012. நா6. ேவ_ ப<ட வைக க:X இ3 

வI வ ைம(கHப<= தரHப<ட3. ெந<-
ெவா?(^J பzkX fகZ KறHபான ேம9பா-
= கைள( ெகா ட3.

16.Nwேடா" 8 — அ(ே டாப? 25, 2012.  
b6_ வைக இய(க2 3ட6 இ3 ெவ:-
யா ன3. ./H-
பாக, ெதா= 
உண? FைரkX 
L  ே ட ா $ 
இய(க2 Fைன( ெகா = வர ேவ =9 
எ6ற இல( .ட6 வI வ ைம(கHப<ட3. 
பல பைழய வச FகC, $டா?< ெமT உ<-
பட, இFX தரHப ட LXைல எ6பதாX, அF-
ர I யான மாWற2 FW. ம(கC தயா ராக2 தயJ-
^ன?. இதனாX, L ேடா$ 7 ெதாட?@3 
ம(கC பய6பா<IX இe@3 வ@த3. 

17. Nwேடா" 8.1 — அ(ே டாப? 17, 
2013.  L ேடா$ 8 K$ட2FX ைகL-
ட H ப < ட 
$ ட ா ? < 
ப < ட6 
இ F X 
�  = 9 
தரHப<ட3. 
$ைக <ைர� மW_9 L ேடா$ $ேடா? 
ஆ^ யைவ ேம9ப =2தHப<=, இத Tட6 
இைண(கHப<= ^ைட2தன.

18. Nwேடா" 10 — ஜூைல 29, 2015. 
இதW. *6 இXலாத வைகkX, பல ல<-
ச(க ண(கான பய-
னா ள?களாX, ஆ?-
வ2 3ட6 ேசாதைன 
ெசdயHப<ட ஆH-
ப ேர<IJ K$ட9. 
இQ L ேடா$ 
ஒe ேசைவ யாக( 
^ைட(.9 என 
அ /  L ( க H ப < ட 
YைலkX, ம(கC 
இFX அF க மான வச F கைள எF?பா?2-
3Cளன?. பல *W /\9 EFய வச FகC 
இFX அ/ * க மா ̂  UCளன. ./Hபாக இத-
Tட6 இைண@3 தரHப=9 எ<� Pர �-
சைர( ]றலா9. இ6ட?ெந< எ($ E ேளார? 
Pர � சைர ஓரJக<=9 K$ட மாக 
இ3 வ@ 3Cள3. இதWகான வர ேவWE 
எHபI இe(.9 என இQேமX தா6 
ெதi ய வe9. 
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2Fயதாக, U.எ$.P. வைக 4 LைரLX ெவ: 
வர இe(^ற3. இ3 *6E ெவ:யான 

மW_9 தWேபா3 Eழ(க2FX இe(.9 
அைன23 U.எ$.P. ேகPCகைளU9 மாWற 
இe(^ற3. 

ந9 ¨<IX, அ\வலக2FX சW_ �W/H 
பா?2தாX, Universal Serial Bus  எனHப=9 
U.எ$.P. ேகPCகNட6 பய6ப=2தHப=9 
பல சாதனJகைளH பா?(கலா9. ெமாைபX 
ேபா6கC, ேகமரா(கC, ெதாைல( கா<KH 
ெப<IகC, LIேயா Pேளய?கC, Pi ட?கC, 
ெதாைலேபKகC என இவW/6 வiைச o = 
ெகா ேட ெசX\9. ஓரா IX, ஏற2தாழ 
300 U.எ$.P. ேபா?<கC LWபைன(. 
அTHபHப=வதாக, ஓ? தகவX ]_^ற3. 
வர இe(.9 U.எ$.P. வைக 4, இத6 
பய6பா<ைட இ6T9 அFகHப=239 என 
எF?பா?(கலா9.

U.எ$.P. வைக 4 ./23 அ/@3 
ெகாCN9 *6, U.எ$.P. வைக A  மW_9 
U.எ$.P. வைக B, இவW/W. இைடேய உCள 
ேவ_பா=கC ஆ^யவWைற அ/@3 ெகாCள 
ேவ =9. ெபா3வாக, U.எ$.P. தர வiைச 
மW_9 பFHE (versions), அத6 ேட<டா 
பiமாWற இய(க ேவக9 மW_9 ெசயX Fற6 
ெகா ேட வைரயைற ெசdயHப=^6றன. 
U.எ$.P. வைக (Type) எ6ப3 அத6 
வIவைமHைபU9, இதைன இய(.9 வய? 
அைமHE மW_9 ேபா?< ஆ^யவWைற( 
./(^ற3. 

U.எ$.P. ைடH A (USB Standard-A, USB 
Type-A) U.எ$.P. $டா ட?< A என�9 
அைழ(கHப<ட3. இ3 த<ைடயாக�9, 
ெச�வக வIL\9 அைம(கHப<ட3. ஒe 

U.எ$.P. ேகP:X, Type A  கென(ட? (A-male 
connector) க9Hc<ட? ேபா6ற சாதனJக:X 
இைண(கHப=9 *ைனயாக இe(.9. இத6 
இைணHPைன வாJ^( ெகாCவ3 A- female 
ேபா?< என அைழ(கHப=9. 

பலவைகயான U.எ$.P. பFHEகC 
(USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0)  USB Type-A  
வIவைமHPைனேய ெகா Ie@தன. 
அதாவ3, ைடH ஏ கன(ட? (Type-A connector) 
எHேபா39 ைடH ஏ ேபா?<=டேனேய 
இைண@தன.  எ=23( கா<டாக, U.எ$.P. 
பFHE 3 ெகா ட எ($ட?னX ஹா?< <ைர�, 
U.எ$.P. ேபா?< 2 உடT9 இைண@3 
ெசயXப<ட3. அேத ேபால, வய?களாX ஆன 
U.எ$.P. ேகPCகைள( ெகா Ie@த, K/ய 
சாதனJகளான, ம�$, � ேபா?<, ெந<ெவா?( 
அடாHட? ேபா6றைவ எHேபா39 U.எ$.P. 
ஏ கன(ட?கைளேய பய6ப=2Fன. 

U.எ$.P. 3 கன(ட?கN9, ேபா?<கN9, 
U.எ$.P. வைக 2ஐ( கா<I\9 ]=தX 
எ z(ைகkX P6கைள( ெகா =Cளன. 
ஏென6றாX, அHேபா3தா6, ]=தX 
ேவக2FX தகவXகைளH பiமா/( ெகாCள 
*IU9. இeHPT9, இ@த P6கC 
அைம(கHப<ட வைகயான3, *@ைதய 
U.எ$.P. 2 ேபா?<க:\9, இவWைறH 
பய6ப=2த *I^ற3. 

�.எ".�. வைக 2: வழ(கமான U.எ$.
P. ேகP:X, ஒe *ைனkX ைடH P 
கன(ட? ெகா = வIவைம(கHப=^6றன. 
இதைன Type B- male  என அைழ(^6றன?.  
இைண(கHப=9 சாதனJக:X உCள 
U.எ$.P. ேபா?< Type B- female என 
அைழ(கHப=^ற3. Pi ட?, ேபா6 மW_9 

3.எ+.6. 4 ம9:; அத= வரலா:3.எ+.6. 4 ம9:; அத= வரலா:
கS1_#ட�JU1 2Mயவரா?
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எ($ட?னX ஹா?< <ைர� ேபா6றைவ 
இதைனH பய6ப=23^6றன. 

த� �Rவன �.எ".�. (Proprietary USB): 
அைன23 சாதனJகN9 இேத ேபா6ற ஒேர 
மாFiயான U.எ$.P. ேகPCகைளU9, 
ேபா?<கைளU9 ெகா =Cளன எ6_ நா9 
ஒ<= ெமா2தமாக( ெகாCள *Iயா3. Kல 
Y_வனJகC, தJக:6 ெசா@த ெதாrX 
�<ப2FX உeவா(கHப<ட U.எ$.P. 
வைககைள( ெகா =Cளன. ைடH P Hள( 
மW_9 கன(ட? ஆ^யவW/6 இட2FX 
தJகNைடய வIவைமHPX உeவானவWைற 
அைம23( ெகா =Cளன. இதW. எ=23( 
கா<டாக, ந9 அைனவe(.9 அ/*கமான 
ஐேப< மW_9 ஐேபா6கைள( ]றலா9.  
வழ(கமான ைடH P *ைனkX, இைவ 30 
P6 அXல3 ைல<QJ கன(ட? அைமHைப( 
ெகா =Cளன. இவW/\9 ைடH ஏ 
வழ(க9ேபாலேவ தரHப<=Cள3 இJ. 
./HPட2த(க3.

�.எ".�. வைககH வள��

1. �.எ".�.1.1: ஆக$<, 1988X 
ெவ:யான3. எXலாe9 பய6ப=2Fய *தX 
U.எ$.P. பFHE இ3தா6. இதW. *6 வ@த 
U.எ$.P.1, �க?ேவா? சாதனJக:X இட9 
ெபறேவ இXைல. இத6 அFகப<ச ேவக9 
12Mbps. இHேபா3 இ3 வழ(க2FX இXைல.

2. �.எ".�.2: 2000 ஆ9 ஆ =, ஏHரX 
மாத9 இ3 ெவ:யான3. உZச ப<ச ேவக2FX 
இயJ.9ேபா3 480Mbps ேவக2FX ேட<டா 
பiமாறHப=9.  இத6 அFக ப<ச f6 ச(F 
பiமா_9 Fற6 2.5V, 1.8A  ஆக உCள3. இ3 
U.எ$.P. 1.1. பFHEடT9 ெசயXப=9.

3.  �.எ".�. 3: நவ9ப?, 2008X இ3 
அ/*கமான3. fக அFக ேவக2FX 
இயJ.9ேபா3, இத6 ேட<டா பiமாWற 
ேவக9 5Gbps  ஆக உCள3. U.எ$.P. 3 
ேபா?< (கன(டe9 ]ட) ெபா3வாக oல 
Yற2FX இe(.9. இ3 *@ைதய பFHபான 
U.எ$.P. 2 உட6 இைண@39 ெசயXப=9. 

4. �.எ".�. 3.1: 2013 ஆ9 ஆ IX, ஜூைல 
16X ெவ:யான3. இ3 U.எ$.P. 3 பFHP6 
ேவக2ைத( கா<I\9 இe 
மடJ. ேவக2FX (10Gbps)
இயJ.^ற3. இதைன 
இHேபா3 SuperSpeed 
USB 10 Gbps என�9 
அைழ(^6றன?.  USB 
3.1 ஐH பய6ப=239 
ச ா த ன J க C 
LைரLX வe9 
என எF?பா?(.9 
YைலkX, U.எ$.

P. Type C வைகkேலேய இQ சாதனJகC 
வe9 என கe23 ெதiLHபவ?கN9 உ =.

5. �.எ".�. ைட1 �: இத6 ேபா?< மW_9 
கன(ட?, ைம(ேரா P U.எ$.P.kX உCள3 
ேபாலேவ உCளன. Type- C ேபா?< அள� 8.4 
f� x 2.6 f� எ6ற அளLX உCள3. இதனாX,  
fகZ K/ய அளLலான சாதனJகNடT9 இ3 
இயJக( ]Iயதாக   உCள3. இத6 இ6ெனாe 
அ9ச9, இதைன எHபI ேவ =மானா\9, 
சாதன23ட6 இைண(கலா9. தWேபாைதய 
U.எ$.P. Hள(^ைன இைண(ைகkX, ந9fX 
ெபe9பாேலா?, அதைன மாW/ ைவ23 
இைண(க *யWK ெசd3, P6 தைல மாW/, 
சiயாக ேபா?<IX இைணHேபா9. EFய U.எ$.
P. 4 வைகkX, எHபI ேவ =மானா\9 
இைண(கலா9. இ3தா6 சiயான இைண(.9 
ப(க9 எ6_ ஒ6_ இXைல.  ைல<QJ 
கன(ட? என அைழ(கHப=9 ஆHPC Y_வன 
இைணHEகC ேபால, இ@த EFய வைக 
வIவைம(கHப=^ற3.  

அ=2த ஆ IX வர இe(.9 Type-C 
USB, U.எ$.P. 3.1 ஐ சHேபா?< ெசdF=9. 
இதTைடய இயJ.9 ேவக9 10Gbps ஆக 
இe(.9. இத6 அFக ப<ச f6 ச(F 
பiமா_9 Fற6 20V(100W) and 5A ஆக 
உCளதாX, தWேபா3 ேடHள< மW_9 $மா?< 
ேபா6கைள, U.எ$.P. ேகPCகC ெகா = 
பவ? சா?� ெசdவ3 ேபால, U.எ$.P. ைடH 
4 வைக கன(ட? bல9, எF?கால2FX 
ேலHடாHகைளU9 சா?� ெசdFட *IU9. 
இைணHEக:X பய6ப=239 வயi6 
அள�9 .ைறU9.

ைடH K U.எ$.P. மW_9 U.எ$.P. 
ைடH 3.1, இவW/W. *6 இயJ^ய U.எ$.
P.வைக 3 மW_9 வைக 2 உட6 இைண@3 
ெசயலாW_9.  ஆனாX, ைடH K U.எ$.
P.Uட6, ைடH ஏ ேபா?< மW_9 Hள( 
இைண(கHபடLXைல. எனேவ, U.எ$.P. 
வைக 4, பரவலாக உலெகJ.9 பய6பா<IW. 
வe9 *6னாX, U.எ$.P. 4, *@ைதய வைக 
U.எ$.P. வைகUட6 ெசயXபட, இைடேய 
ஒe அடாHட? ேதைவயாd இe(.9.
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நா9 இ@ F யாL6 I�<டX Eர< Kk6 
ந=ேவ வாy ̂ ேறா9. அர சாJக*9, இ@-

Fய ெதாrX Pi � கN9, ெதாrX �<ப2F6 
அ�த பயைன ந6. அ/@ 3Cளன. ெதாrX 
�<ப9 எ6ப3, ந9 *6ேனWற2F6 Fற� 
ேகாX எ6பைத உண?@3 அதைனH பய6ப-
=2 3 வFX அைன வe9 *யWK ேமWெ கா = 
வe ̂ 6றன?. எHபI நம(. த «?, ேக$ 
மW_9 f6சார9 எ6பைவ எXலா9 அIHப-
ைட யான அ2 F யா வ Kய2 ேதைவ கேளா, அேத 
ேபால ெதாrX �<ப9, இ@ F யாL6 *6-
ேனWற2 FWகான அIHப ைட யாக( க ட /-
யHப< =Cள3. அத6 ஒe பi மாண9 தா6, 
ந9 வாy(ைகk6 அைன23 Pi � க ைளU9 
I�<டX மய மா( . வFX ஈ= ப<= வe-
^ேறா9. நம3 Pர த மe9, ெதாைல ேநா(.H 
பா?ைவ Uட6, I�<டX இ@ F யாைவ உe-
வா( . வFX F<டJகைள2 த@3 வe ̂ றா?.

இ@த வைகkX, இ@ F யாLX இ6ட?ெந< 
பய6பா= fக ேவக மாக வள?@3 வe ̂ -
ற3. *தX ஒe ேகாI இைணயH பய னா ள?-
கைளH ெபற, இ@ F யா LW.  ப23 ஆ  =கC 
ேதைவHப<டன. அ=2த ப23 ஆ  = க:X, 
இ3 ப23 ேகாI யாக மா/ ய3. ஆனாX, 
அ=2த ப23 ேகாI ேப? 2010 *தX 2013 
ஆ9 ஆ = இைட ெவ :kX உe வா னா?கC. 
P6ன?, அ=2த 18 மாதJக:X, அ=2த ப2-
3 ேகாI ேப? இைணய, 2013 Iச9பiX, இ6-
ட?ெந< பய6ப =2 3ேவா? எ  z(ைக 30 
ேகாI யாக உய?@த3. 

2014 *தX 2019 ஆ9 ஆ = இைட ெவ-
:kX, இ@ F யாL6 இைணய பய6பா= 
ஆ  =(. 33% உயர உCள3. இைணயH 
பய6பா< IWகான சாத னJகC பல ெவ: யா^ 
இதW. உதL வe ̂ 6றன. 

I�<டX மய மா.9 ெதாrW P i �கC எ -

z(ைக ெதாட?@3 உயe9. இHே பா3 எHபI 
ேபா6கC ./23 அFக9 ேப� ̂  ேறாேமா, 
அேத ேபால LைரLX, ந9 ம(கC, அைன23 
சாத னJகN9 இைண ய2FX இைண@3 
ெசயXப=9 Lத9 ./23 ேப� வா?கC. 
ேராேபாI($ எ6T9 இய@ Fர மQ தQ6 
ெசயXபா =கC மW_9 ேதைவகC ./23 
கe23 ெதi LHபா?கC.  *Hப i மாண அZ�2 
FறT9, ெசயWைக � ண /�2 FறT9 ம(-
க N(. உத L=9 இe EலJக ளாக இயJ.9 
கால9 LைரLX வe9.

வ?2தக2 3ைற I�<டX மய மாக  மா/-
வ e வதாX, வ?2தக9 ேமWெ காCளHப=9 
வr க:X *W /\9 எF?பா ராத மாWறJகC 
ஏWப=9. எனேவ, ம(க:6 ஒ�ெ வாe 
வாy(ைகH Pi�9 I�<டX மய மாக மாற 
ேவ =9 என அர� எF?பா?( ̂  ற3. இதW-
கான ம(க:6 ஒ2 3 ைழH P ைனU9, ம(கC 
இதைனH Ei@3 ெகாCN9 வr கைள2 தர 
ெதாrX �<ப வX \ ந?க:6 ெசயX F ற-
ைனU9 அர� ேவ  = ̂  ற3. 

அரK6 ேசைவகC அைன239 ம(க N(.9 
I�<டX P6 Eல( க<ட ைமHE வr யாக, 
Lைர வா க�9 எ: தா க�9 ெச6_ அைடய 
ேவ =9 என அர� இல(. Y?ண k2 3Cள3.  
அத6 ஒe க<ட மா கேவ, ^ரா மH E றJகC 
அைன239, அF ேவக இைணய இைணHபாX 
க<டHபட ேவ  = ெமன F<ட f<= ெசய-
லாW/ வe ̂  ற3.

அIHபைட I�<டX க<ட ைமHE, 
I�<டX வr ேசைவகC வழJகX மW_9 
I�<டX அைமHE ./23 ம(கC கW_ 
அ/@3 ைவ2 F e2தX என b6_ இல(-
. க Nட6 ெசயXப<டாX, *v ைம யான 
I�<டX இ@ Fயா அைம வ3 ெவ. ர2FX 
இXைல.

ஒDE; FG'டI இ" Kயா
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அF ேவ க மாக இைண ய2ைத2 தe9 4� 
ெதாrX �<ப ேசைவ kைன வழJக, 

ெமாைபX ேசைவ Y_ வ னJக : ைடேய 
ேபா<I ஏWப< =Cள3. iைலய6$ �ேயா 
இ6ே பாகா9 Y_ வன9 இ@த ேசைவைய2 
தe9 *6ன?, *@F( ெகா = தர, ஏ?ெடX 
*யW K23 வe ̂  ற3. 

ஏ?ெடX Y_ வ ன2F6 4� ேட<டா ேசைவ 
தWே பா3 20 நக ரJக:X வழJகHப<= வe ̂ -
ற3.� வe9 Iச9ப e(.C இ3 44 நக ரJக:X 
வழJகHபட உCள3.  மWற  Kல நக ரJக:X, 

ேசாதைன *யW KkX உCள3. இHே பா3 
இய(க2FX உCள நக ரJக:X உCள பய னா-
ள?கC தe9 P6 ®<ட2F6 அIHப ைடkX, 
மாWறJகைள ஏWப =2F, மWற நக ரJக:X 
இ@த ேசைவைய வழJக இe( ̂  ற3. 

இ@த அF ேவக வய?ெல$ இ6ட?ெந< 
ேசைவ(கான க<டண9, தWே பா3 3� 
ேசைவ(. வாJகHப = வைதH ேபாலேவ 
இe(.9. 1 �.P.ேட<டா �.250, 2 �.P. 
ேட<டா �.450 என Y?ணய9 ெசdயHப< =C-
ள3.

ெமாைபX ேபா6 பய6பா<IX, L<-
ெஜ< =கC (Widget) எ6ப ைவU9 அH-

: ேக ஷ6கேள. ஆனாX, இவW/6 ெசயX-
பா<IX ேவ_ பா =கC உCளன.  ெமாைபX 
ேபா6 ஒ6/X, ¯ேதா°ண Y ைலைய( 
கா<=9 L<ெஜ< (weather widget) அHே பா-
ைதய ¯ேதா°ண Y ைலைய( கா<I( ெகா -
I e(.9. oJகC அFX ேடH ெசdதாX தா6, 
ேம\9 பல Lப ரJகைள( கா<=9.  L<ெஜ< 
எ6ப3 உJகC ெமாைபX ேபாQ6 FைரkX 
தJ^, எHே பா39 இயJ^( ெகா  I e(.9. 

இதனாX, இதைனH பா?2தாேல ேபா39;  
oJகC அ3 தe9 தக வைலH ெபறலா9. 
இ@த தக வைலH ெபற இதWெகன ஓ? அH :-
ேக ஷைன oJகC இய(க ேவ  I ய FXைல.   
பல ேவைள க:X, இ@த L<ெஜ<கC, 
அவWைற oJகC ேடH ெசd F=9 வைர, 
fQைம$ ெசdயHப<ேட இe(.9. 
fகH Pர ப ல மான L<ெஜ< ./H Pட 
ேவ =9 எ6றாX, ேநர9 கா<=9 கI கார9 

மW_9 ¯ேதா°ண Yைல கா<=9 L<ெஜ< 
ஆ^ ய வWைற( ]றலா9. இவWைற ேடH 
ெசdதாX ம< =ேம ]=தX தக வXகைள2 
தe9. 

ஆனாX, ஓ? அH : ேகஷ6 எ6ப3, அத6 
தக வXகைளH ெபற ேவ =9 எQX, அதைன 
ேடH ெசd Fட ேவ  I ய F e(.9. இQ, 
உJகC ச@ேத க2 FW. வeேவா9. L<ெஜ<-
=கC சW_ ]= த லான ெமமi மW_9 ேப<டi 
ச( FையH பய6ப =239. ஏென6றாX, oJகC 
ேபாைன எ=2த � ட ேனேய, $^±6 உk? 
ெபW_, அத6 தக வXகC கா<டHப = ̂ 6றன. 
ஆனாX, அH : ேக ஷ6கC, oJகC அவWைற2 
Fற(.9 ேபா3தா6, ேப<டi, ரா9 ெமமi 
ஆ^ ய வWைறH பய6ப =2 3 ̂ 6றன. இ_ F-
யாக, oJகC o( ̂ ய P6T9, ஓ? அH : ேகஷ6 
இய(க2 FW. வe வ தW.( காரண9, அைவ 
ேவ_ ஒe இய(க2 3ட6 இைண(கHப< I-
eHப 3தா6. எனேவ, இைவ தாமாக இய(க2-
FW.2 தயா ராக இe( ̂ 6றன.

ெமாைபI ேபாbI அODேகஷ= / U'ெஜ' ேவ:பாZகT

4G அKேவக ேசைவ ~ ேபா'FfZ; g:வன[கT
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ெமாைபX LWபைன ./23 ஆd� 
ெசd3 வe9 Strategy Analytics எ6T9 

அைமHE, வe9 2016 ஆ9 ஆ IX, இர = 
K9கC இய(க9 ெகா ட ெமாைபX ேபா6 
LWபைன 19% அF க i23 51 ேகாIேய 40 ல<-
ச மாக உயe9 எ6_ கண( ̂ < =Cள3. இத6 
P6ன zkX, இ@ F யா�9 ¯னா�9 இe(.9 
எ6_9 ./H P< =Cள3. 

ஆHPC Y_ வன9 இர = K9 இய(க ஐ 
ேபா6கைள ெவ: k ட LXைல. இதனாX, 
ெபiய அள L லான இ@ FயZ ச@ைதைய L<-
= L<ட3 எ6_9 அ@த அைமHE ./H P<-
=Cள3. இதனாX பய ன ைட@தைவ சா9சJ, 
ெலேனாவா மW_9 ைம(ே ராமா($ Y_-
வ னJகேள. Lைல அIHப ைடkX தJகC 
ேபா6கைள2 ேத?@ெத =(.9 வாI(ைக யா ள?-
கைள( ெகா ட ¯னா L\9 இ@ F யா L\9, 
இ@த Y_ வ னJகC தJக:6 இர = K9 
இய(க ெமாைபX ேபா6கC ./23 அFக9 
Lள9ப ரHப =2F, அத ைனேய ஒe *( ̂ ய 
அ9ச மாக மாW / L<டன?. அ=2த ஆ IX, 
இர = K9 இய(க ேபா6கC LWபைன 50 
ேகாIைய2 தா =9 என எF?பா?(கHப =-
^ ற3. உலக அளLX LWப ைன யா.9, 160 
ேகாI $மா?< ேபா6க:X, b6/X ஒ6_ 
இர = K9 ேபானாக இe(.9. 

¯னா L\9 இ@ F யா L\9 இர = K9 

இய(க ேபா6கC ெபiய அளLX LWப ைன-
யா வ தW.( காரண9, இ@த ேபா6கC bல9, 
ேட<டா மW_9 அைழH E க N(கான மl வான 
க<ட ண2FX இயJ.9 Y_ வன K9கைள 
ஒேர ேபாQX பய6ப =239 வசF இeH-
பதாX தா6. ேம\9, தQ நப? மW_9 Y_-
வனH பய6பா = க N(ெகன இர = ேபா6கC 
வாJ.9 ெசல Lைன, இத6 bல9 தL?(க 
*I ̂  ற3.

ெமாைப9 பயDபா:< 
-ரEசD 10 ேகா( தரJற:கL
ஆ"+ராx+ ேபா5கB9 பய5பM<தெவன 
ெமா�9லா WXவன2 ெவBg+ட பயAபாH& 
oரwசA தர!றHக2 ெசxதவAகB5 
எ"�Hைக, ெச5ற மாத2  10 ேகா,ைய< 
தா",யதாக, அ_WXவன2 ெத^!<ITளI. 
இI கட_த நா5N ஆ"MகB9 ஏZப+ட 
Wக�வாN2. ந2 !O(ப(ப, அைமHN2 
வைகg9 அைம_ITள oரwசAகB9, 
ந2 !O(ப-கைள அYக அள!9 ஈேடZX2 
oரwசராக இI அைம_ITளI. இைணய<Y9 
ந2 பாIகா(oைன உXY ெசxYட பல 
�9கT மZX2 வசYகT தர(ப+MTளன. 

இரVZ ,; ேபா= U9பைன அK க ̂ $h;
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தா-கT த_த ஆ+ேடா கெரH+ ெசய9பா M கைள 
மாZX2 வ|கT ஒAH அw+ ஆனI. எனHN2 பல 
மாத-கT இ_த oரcைன இO_I வ_தI. தZ-
ேபாI த-கT ,(ைஸ( ப,<த wட5 ெசய9ப+M, 
oரcைனHN< �A !ைன எM<IH ெகா"ேட5. 

ஆK. �Lத ர ராஜ., மரJகாணS.

N"ேடா& அ(ேட+ எAரA Nk<I !ளHக மான 
த-கT Nk(6 ஒO பாட2 ப,<தI ேபாலேவ உT-
ளI. ச9?+ M m சாA.

அ. �தK, ெச.ைன.

எ+� oர wசA Nk<I< தா-கT த_த, த_I ெகா"-
, OHN2 தக வ9கைள அ+ட வைண( பM<Y ைவ<-
ITேள5. Wcசய2 தZே பாI உTள oர w சAகB5 
Wைலைய அ, ேயாM மாZk அைமHN2 எ5பI 
உXY. இ5டAெந+ எH& 6 ேளா ர^5 இட<ைத 
ம+ M y5k, மZற oர w சAகB5 இட<ைதm2 இI 
o,HN2.

ேபரா. ஆK. �� � ராஜ., ேகாைவ.

இ(ே பாI வO2 ந{ன ம9+, �,யா சாத-கT 
அைன<I2, எc.,.எ2.ஐ. ேபாA+கT ெகா"M வO-
வதா9, இ� நா2 அைன வO2 &,H க2( ?+டA-
க ைளேய எB தாக( பய5ப M<தலா2. இ"ெட9 
மZX2 ெலேனாவா WX வ ன-கைள< ெதாடA_I 
மZற க2( ?+டA வ, வ ைம(6 WX வ ன-கU2 
இதைனH ெகா" M வO2 எ5X எYAபாAHகலா2. 
இ(ே பாI ைவ o இைண(6 தO வI ேபால, ெதாைல-
ேப /HN சாAஜAகT Eைட(பI ேபால, ெபாI இட--
கB9, எc.,.எ2.ஐ. ேபாA+ ெகா"ட மா�+டAகT 
இO_தா9 ேபாI2. க2( ?+டAகT இ� ந2 பாH-
ெக+கB9 தா5. WைனHகேவ இ�H E றI.

எ". �ரJ �M, ெப�க�K.

N"ேடா& 10 ஆ(ப ேர+,- /&ட< Yைன 
எ(ப, அைம<I இயH N வI? அY9 எ5ன 
வச YகT உTளன; அவZைற எ(ப,( பய5 
ப M<தலா2 எ5X ெதாடA_I க+ M ைரகT அB<I, 
எ-கைள !"ேடா& 10 /&ட2 பய5பா+-
,ZN< தயாA ெசx I !+ �AகT. ]-கT த_ ITள 
ேட+டா ேபH அ( அk w ைரைய ஏZX, ேபH 
அ( ெசx I !+M, !" 10HகாகH கா< Y OH-
Eேற5.

கா. ெச^வரா�, ராஜ பா ைளயS.

N"ேடா& 10 /&ட2, m.எ&.o. +ைர!9 பY_I 
!Zபைன ெசxய(ப M E றதா? அO ைம யான தகவ9 
இI. இO( o�2 ஆக&+ வைர ெபாX< Y O_ேத 
இதைன வா-கலா2 எ5பI ந2 ெபாX ைமையc 
ேசாY(ப தாக உTளI. வழHக2ே பால, ~னH& 
ெகா"ட ேல(டா( வா-E, o5னA, இ_த m.எ&.
o. !"ேடா& 10 வா-E, இ5&டா9 ெசxய( 
ேபாEேற5. தக வ RHN ந5k.

ேக. ஆK. �ேவ Mதா ரா�, ெப�க ��.

2HமாAH N கைள ஒO- E ைண<I( ெபZX பய5ப-
M<த 4,m2 எ5ற பY9 அO ைம யான ,(&. yHக 
ந5k.

எ.. ேக. �K�தன மாலா, ெச.ைன.

தகவ9 ெதா|9 �+ப Iைற அB<த ெந+ W?+ரா-
~+, Nk<த அkHைக, அத5 அ,(ப ைட ையேய 
தகA< I !M2 ேபால< ெத^ E றேத. இ(ப ,<தா5 
இOHக ேவ"M2 என ப^_ I ைரHகாம9, இO பH-
க42 ம<தள2 ேபால அkHைக உTளI. �"M2 
நா2 ேபாராட ேவ" , ய Y OHN2.

ேபரா எ". ஷw �க �LதரS, M�1¡K.
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ேகT!: நா5 பய5ப M<Y வ_த ேவA+ 6ேரா E-
ராy9, இI வைர கா+ட(ப+M வ_த y� �9 
பாA EைடHக !9ைல. கAசைர பல இட-கB9 
அைச<I( பாA<I2 ெபற 4, ய !9ைல. இI 
எதனா9 ஏZப+டI எ5X2 ெத^ ய !9ைல. 
ெச+,-& வ| க BR2 பல 4ைற 4ய5X பாA< I-
!+ேட5. உத வw2. ,(& தரw2.

ஆK. "ேநகா ர¢��, தாSபரS.
பFX: oJகC பய6ப =239 ேவ?< Eேரா-

^ரா9 எ6ன ெவ6_ (2007 /2010) எ6_ 
]ற LXைல. இர  IW . மான வr கைள2 
தe ̂ ேற6. இ@த fQ �X பா? தானா கேவ 
ேவ?< Eேரா ̂  ராfX ேதா6_9. இதWகான 

ெச<IJ$ அைமHE ேதைவ kXைல. ேவ_ 
வr க:X *ய \ ைகkX, oJகC அதைன 
Y_2 39ப I யான ெச<IJ$ அைம2 3 L<-
m?கC எ6_ Yைன( ̂ ேற6. அXல3 உJகC 
க9H c<டைரH பய6ப =2 Fய ஒeவ? Y_2F 
இe(கலா9.  இeH PT9 சi ெசd Fட IH$ 
தe ̂ ேற6. 

 oJகC பய6ப =2 3 வ3 ேவ?< 2007 
எQX, �y(க ட வா_ ெசயXப ட�9.
1. Office   ப<ட6 ^:( ெசd F ட�9.

2. Word Options^:( ெசdக.
3. இட3 ப(க9 உCள PiLX Popular எ6-

பFX ^:( ெசd F =க.
4. இJ. ^ைட(.9 PiLX Show Mini Toolbar 

எ6பFX உCள I( அைட யா ள2ைத எ=2 3-
L ட�9. 

5. P6 ஓேக ^:( ெசd3 ெவ: ேய ற�9.
 oJகC பய6ப =2 3 வ3 ஆ�$ 2010 

ெதா.HE எQX, �ேழ தரHப< =Cள வr-
கைள ேமWெ காCள�9.
1. File ேடHPX ^:( ெசd F ட�9.
2. இட3 ப(க9 உCள  PiLX Help  எ6பத6 

�ழாக உCள Options எ6பFX ^:( ெசd F-
ட�9.

3. இJ. General  எ6பFX ^:( ெசd F =க.  
4. இJ. User Interface Options எ6ற PiLX, 

Selection  எ6ற தைலHPX, Mini Tool Bar 
எ6பFX உCள I( அைட யா ள2ைத எ=2-
3 L ட�9. 

5. P6 ஓேக ^:( ெசd3 ெவ: ேய ற�9.

ேகT!: நா5 கட_த ஓரா"டாக }ெமg9 
அHகw"+ ஏZப M<Y பய5ப M<Y வO Eேற5. 
எ5 ந"பAகT பலO2 எ5 �ட5 ெதாடA6 ெகாTள 
இத ைனேய பய5ப M< I E5றனA. இதZN 
45 யாஹூ தள<Y9 அHகw"+ ைவ< Y-
O_ேத5. /ல ேவைள கB9, ந"பAகT அ<தள 
அHக w"+ ,ZN க,த2 அ�( 6 E5றனA. 
இதைன எ(ப, Wர_த ர மாக lM வI என< ெத^ ய-
!9ைல. அதZகான ெச+,-& மZX2 வ| கைளH 
Sறw2.

இரா. த�£� ெச^N, ேசலS.
பFX:  fக எ: 3தா6. �y(கா�9 வr *-

ைற கைளH P6பWற�9.
1. யாஹூ தள2FX உCள f6 அ�சX கண(-

ேகHN- – பM^ –டாJடK ெப. சLMர ேபா" –
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^ைன o(க https://edit.yahoo.com/config/delete_
user  எ6ற *க வ ikX உCள தள9 ெசX-
ல�9.

2. உJக:6 யாஹூ cச? ேந9 மW_9 பா$-
ேவ? Iைன ஞாப க2FX ைவ2 F eH �?கC 
எ6_ Yைன( ̂ ேற6. அவW _ட6, உJக-
N(கான தQ நப? தக வXக ைளU9 அ:23, 
o(க Le9 E வ தைன confirm எ6ற ப<டைன 
அv2 3 வத6 bல9 உ_ FHப =2த�9. 

3. 90 நா<க:X உJகC அ(க� < *v ைம-
யாக o(கHப=9. P6ன?, oJகC Le9 P-
னா\9, அ(க� < ^ைட(கா3. 
உJகC ந ப?கC அைன வ e(.9 ெமா2-

த மாக *க வi மாW / ய3 ./23 அ/ L2 3-
L ட�9.

ேகT!: க+டண2 ெசR<Y( ெபZற !"ேடா& 
7 ஆ(ப ேர+,- /&ட< Yைன எ5 க2( ?+ட^9 
கட_த இர"M ஆ" M க ளாக( பய5ப M<Y வO-
Eேற5. ஆனா9, எனHN, !"ேடா& 10 /&ட2 
ெபX வ தZகான ஐகா5, டா&H பா^9 EைடHக-
!9ைல. இதZகான காரண2 எ5ன? இதைன( 
ெபற எ5ன ெச+,-& அைமHக ேவ"M2?

எ". ெஜய�சL Mர., M�1¡K.
பFX: உJகC க9H c<டiX இ6ைறய 

Fன9 வைர ைம(ே ராசாH< வழJ ̂ ய K$ட9 
அH ̂ ேர< ைபXகைள ட� ேலா< ெசd3 
இ6$டாX ெசdயாமX oJகC L< I eH-
�?கC. *தlX உJகC க9H c<டiX SP 1 
எ6ற L ேடா$ 7(கான ேப(கH ைபXகC 
இைண(கHப<= இ6$டாX ெசdயHப<-
ட தைன உ_F ெசd3 ெகாCள�9. அXல3 
L ேடா$ அHேட< ெச6_, இதைனH 
ெபW_ இ6$டாX ெசd F ட�9. அ2 3ட6, 
ைம(ே ராசாH< த@ F e(.9 அைன23 
அHேட< ைபXகN9 இ6$டாX ெசd F e(-
கHபட ேவ =9. இைவ இ6$டாX ெசdயH-
ப<டாX, தானாக L ேடா$ 10 ஐகா6 டா$( 
பாiX ^ைட(.9. இேத ேபால, L ேடா$ 
8 ைவ2 F eHப வ?கC, அதைன L ேடா$ 
8.1(. அH ̂ ேர< ெசd F e(க ேவ =9. அ2-
3ட6 சா?@த ைபXக ைளU9 அH ̂ ேர< ெசd3 
ைவ2 F e(க ேவ =9. L ேடா$ 10 உட ன-
I யாக அைன வ e(.9 தரHபட ேபாவ FXைல. 
எனேவ ெபா_ ைம யாக, உJகC க9H c<<ட? 
ஆHப ேர<IJ K$ட2 Fைன அHேட< ெசd3 
கா2 F e(க�9.

ேகT!: !"ேடா& 10 ஆ(ப ேர+,- /&ட2 வர 
உTளI. இ_த நாUHN( o5 நா5 வா-N2 க2(-
?+டA அ9லI ேட(ள+ o./.Hகைள, !"ேடா& 
10HN அ( Eேர+ ெசx Yட 4, mமா?

எ.. சSப� ராஜா, �தSபரS.
பFX: oJகC வாJ.9 L ேடா$ 8 அX-

ல3 L ேடா$ 8.1 K$ட2 Fைன, இல வ ச-
மாக L ேடா$ 10 ஆHப ேர<IJ K$ட மாக 
அH ̂ ேர< ெசd3 ெகாCளலா9. L ேடா$ 
இய(க ெப?சனX க9H c<ட?கC, ேடHள< 
P.K.(கC மW_9 L ேடா$ ேபா6கC 
ஆ^ய அைன239 இல வ ச மாக அH ̂ ேர< ெசd-
Fட உiைம உCள ைவ யா.9. oJகC ைம(-
ேராசாH< $ேடாiX எ@த ஒe L ேடா$ சாத-
ன2ைதH பா?2தா\9, அFX, K/ய ./HE 
ஒ6ைறH பா?(கலா9. அFX, இHே பா3 
இதைன வாJ^( ெகாC NJகC. P6ன?, 
L ேடா$ 10(. அH ̂ ேர< ெசd3 ெகாC-
NJகC எ6_ உ_F தரHப< I e(.9. இேத 
ேபால, ேடHள< P.K. மW_9 L ேடா$ 
ேபா6க ைளU9 இல வ ச மாக அH ̂ ேர< ெசd-
Fட *IU9.

ஆனாX, L ேடா$ ஆ?.I. இயJ.9 
ேடHள< P.K.(கC, L ேடா$ 10 K$ட9 
அH ̂ ேர< ெசdவ தW.2 த. F யா னைவ அXல 
எ6_ ைம(ே ராசாH< அ/ L2 3Cள3. 

  ேகT!: Nேரா2 oர w சைர எ5 இ5டAெந+ 
ேதட RHN( பய5ப M< I Eேற5. ஒேர ேநர<Y9, 
ப< IHN2 ேமZப+ட ேட(கB9, பல தள-கைள< 
Yற_I பய5ப M< Iேவ5. /ல ேவைள கB9, 
ேட( ஒ5 kைன EBH ெசxI lM வ தZN( 
பY லாக, !"ே டா ! ைனேய l, ! M Eேற5. 
�"M2 YறHைகg9, 6Y ய தா க<தா5 உTளI. 
நா5 456 Yற_I பய5ப M< Yய தள-க Uட5 
ேட(கைள( ெபற வ| உTளதா? இO(o5, 
அவZைற எ(ப, ெபற 4,m2 எ5பைத !ளHக-
மாக< தரw2. ந5k.

எ.. சரwயா, ேதவ ேகா#ைட.
பFX: இதWகான வrைய .ேரா9 Pர-

�ச? ெகா  =Cள3, சர யா.. EF ய தாக 
.ேரா9 Pர � சைர2 Fற@த �ட6, அFX உCள 

Yc ேடHPX, வல3 ^:( ெசd F ட�9. 
அJ. ^ைட(.9 �y Li ெமTLX, reopen 
closed window  எ6ற ஒe Pi� இe(.9. 
இFX ^:( ெசdதாX, oJகC Fற@3 பய6ப-
=2 Fய அைன23 தளJகN9, அவW /Wகான 
ேடHக Nட6 ^ைட(.9.  

ேகT!: 6Y ய தாக ஒO ேல(டா( வா- Eேன5. 
அY9 கா"ெடH&+ ெம� � தர(ப ட !9ைல. 
எ5 ெபAசன9 க2( ?+ட^9 இைணHக(ப+-
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MTள � ேபாA,9 (,.!.எ&. ேகா9+) அI உT-
ளI. அY9 பழ E !+டதா9, ேல(டா(o9 இ9-
லா தI Nைற யாக உTளI. இதைன WவA<Y 
ெசx YM2 வைகg9, � எைத ேய�2 மாZk 
அைமHக ெச+,-& உTளதா?

எS. ¤�தா ராம., USப ேகாணS.
பFX:  ஒe Kல � ேபா?<க:X, �கைள( 

.ைற23 வI வ ைம(ைகkX, பl யா.9 
�க:X ஒ6_ இ@த கா ெட($< ெமT 
�. � ேபா?< ேமHPX ெச6_, அதWகான 
ைபைல2 Fe2F, ேவ_ ஒe �ைய இதW.H 
பF லாக அைம(கலா9. ஆனாX, அ@த ெசயX-
பா< Iைன ேமWெ காCள ேவ டா9. அதW.H 
பF லாக, Shift + F10 �கைள இய( .JகC. 
கா ெட($< ெமT ^ைட(.9. இதைன 
oJகC L ேடா$ K$ட2FX இயJ.9 எ@த 
� ேபா? I\9 இய(கலா9. ஆனாX, .ேரா9 
Pர � சiX இ3 இயJகா3. க?ச? இe(.9 
இட2 FWேகWப ேவ_ Lைள � கைள2 தe9.

ேகT!: நா5 தயா ̂ HN2 டாN ெம"+கB9, 
இைணய தள 4க வ ̂  கைள அYக2 இைணH Eேற5. 
க+ M ைர கB9 இைவ இட2 ெபற ேவ" , ய ITளI. 
இY9 oரcைன எ5ன ெவ5றா9, &ெப9 ெசH �9, 
இவZk9 பல வZk9 oைழகT இO(ப தாகc �+,H 
கா+,H ெகா" MTளI. இதனா9, டாN ெம"+-
கைளH ைகயாTைகg9, அYக ேநர2 எMH E றI. 
இதைன எ(ப,< தMHகலா2?

எ". ெஜய1 � Wயா, 2��ேசW.
பFX: இைணய *க வ i கைள, $ெபXlJ 

ெச( �X ேசாத ைன k டாமX ெச<IJ$ 
அைம2 3 L டலா9. அதW. �ேழ ெகா=2 3C-
ள பI ெசயXப ட�9. 
1. *தlX ேவ?< ஆHஷ6$ டயலா( 

பா(ைஸ2 Fற(க�9.  
2. இ@த டயலா( பா( 6 இட3 ப(க9 

உCள Proofing எ6ப தைன2 ேத?@ெத-
=23 ^:( ெசd F ட�9. 

3. இJ. Ignore Internet and File Addresses 

எ6பத6 அeேக உCள ெச( பா( X 
I( அைட யாள9 ஒ6ைற ஏW-
ப =2த�9. P6 ஓேக ^:( 
ெசd3 ெவ: ேய ற�9. இQ 

இைணய *க வ iகC, $ெபXlJ ேசாத-
ைன(. உCளா கா3.

ேகT!: ேவA+ மZX2 எHெஸ9 6ேரா E ரா2கைள 
நா5 Yன_ே தாX2 ெதாடA_I பய5ப M<YH 
ெகா"M வO Eேற5. இவZைற &டாA+ ெம� 
ேத, இயHகாம9, ெட&Hடா( Yைரg9 ஷாA+ 
க+ உO வாHE, இயHN2 வைகg9 ெசx Yட 4,-
mமா? !"ேடா& எH&o /&ட<Y9 இதைன எB-
தாக உO வாHE பய5ப M< Yேன5. !"ேடா& 
79 எ(ப, அைம(பI என ,(& ெகாMHகw2.

எ.. ைகலாசS, ம�ைர.
பFX: L ேடா$ 7 K$ட2FX இதW-

ெகனH பல வrகC உCள னேவ. oJகC 
அI(கI பய6ப =239 Eேரா ̂  ரா9க N(-

கான ஷா?< க< வr கைள, $டா?< ெமT, 
டா$( பா?, ெட$( டாH Fைர ஆ^ ய வW/X 
ைவ23( ெகாCளலா9. ைவ23 இய(க ேவ -
Iய Eேரா ̂  ரா fைன *தlX எJ. உCள3 
என( காண�9. அத6 ெபயiX, ைர< ^:( 
ெசd F ட�9. ^ைட(.9 ெமTLX, டா$( 
பா? மW_9 $டா?< ெமTLX ’P6’ ெசd3 

ைவ23( ெகாCள ஆHஷ6$ தரHப=9. 
உJக N(.2 ேதைவ யா னைத2 ேத?@-
ெத =23 அைம23( ெகாCளலா9. 
ெட$(டாHPX இத6 ஷா?< க< 
வr ̂ ைட(.9. P6ன?, இ@த Eேரா-

^ ரா fைன இய(க எ  � ைகkX, 
இFX ^:( ெசdதாX ேபா39. Eேரா-
^ரா9 இயJக2 ெதாடJ.9. 

ேகT!: வர இOHN2 !"ேடா& 
10 ஆ(ப ேர+,- /&ட< Yைன 
எ5 க2( ?+ட^9 பY_த o5னA, 
எனHN அI o,Hக !9ைல எ5றா9, 
�"M2 !"ேடா& 7 அ9லI 8 /&-

ட< YZNc ெச9ல 4, mமா?

எ.. �க1 � Wயா, ெந¥ேவ¦.
பFX: தWே பா ைத(. அதW. 

வாdHE இeHப தாக2 ெதi ய-
LXைல. 

ட3 ப(க9 
ேத?@ெத

ddresses

 X

மW_9
ைவ23

உJ
ெத
ெட
வr

^ ரா
இF
^ர

ட<

ேகTU–பKI


